
Instruções da inscrição online

O site de aplicação online do cartão do Número Pessoal pode ser 
aplicado através de um dos seguintes métodos.
①Pressione a Figura 1 neste website.
②Acesso através da leitura do código QR (※1) na Figura 2 do 
formulário de inscrição com o ID do formulário com um dispositivo 
que possa ler os códigos QR.
※1  se o código QR no formulário  não tiver o seu nome, poderá ser 
utilizado para ser aplicado.

Figuras 2

Figuras 1
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！
Se o requerente tiver menos de 15 anos de idade , 
o pedido deve ser apresentado por um representante legal.

２ Pressione para ver a 
página seguinte.

Review Terms of Use 

Este site é um site de inscrição online para o cartão do Número Pessoal.

Para instruções detalhadas sobre como inscrever-se online, clique aqui.

Verifique os termos de utilização

Ao se inscrever, por favor leia os Termos e Condições do 「Aplicação Online do cartão  Número Pessoal」

confirmação

Tenho mais de 15 anos de idade. Ou sou o representante legal de uma pessoa com menos de 15 anos de idade.

Aceito os Termos de Utilização do 「Aplicação Online do cartão do Número Pessoal」
e o「Manuseamento de Informação Pessoal」 e solicito o cartão.

Review Terms of Use 

Verifique os termos de utilização

15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人による申請が必要です。
Se o solicitante tiver menos de 15 anos de idade , o pedido deve ser apresentado por um representante legal.
（オンライン申請では、法定代理人が登録を行ってください。）
(Para inscrições on-line, o representante legal deve registar-se).
利用規約に同意される方は、以下のチェックボックスにチェックを入れてください。
Se concordar com os Termos de Utilização, por favor Marque o quadro abaixo.１ Ler e verificar os termos e condições.
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Termos e Condições do 「Aplicação Online do cartão  Número Pessoal」

Este site https://net.kojinbango-card.go.jp (doravante referido como 
「o site」) doravante denominado  a Câmara Municipal , de acordo 
com os regulamentos do artigo 35(※1) da Portaria do Ministério de 
Assuntos Internos e Comunicações Nº 85 de 20 de novembro de 
2014 (※1), foi estabelecido pelo

pedidos de emissão de cartões do número pessoal (※2) e pedidos 
de reemissão de cartões do número pessoal (※3) são aceitos on-
line (doravante denominados 「pedidos on-line」) sob a delegação 
do presidente da câmara do município que fez o referido município 
executar os assuntos relativos aos cartões de notificação e cartões 
do número pessoal. A Organização de Sistemas de Informação do 
Governo Local doravante denominada a Organização é responsável 
por isso. O sistema é operado pela Organização do Sistema de 
Informação das Autoridades Locais (doravante chamada de 
「Organização」).

※1 A Portaria Ministerial dos Cartões de Notificação e Cartões de 
Números Pessoais sob a Lei sobre o Uso de Números Pessoais para 
Identificar Indivíduos Específicos em Procedimentos Administrativos 
e o Fornecimento de Informações Pessoais Especificadas através de 
Sistemas de Rede de Fornecimento de Informações.

※2 O mesmo que acima, Artigo 20.

※3 O mesmo que acima, estipulado no Artigo 28, parágrafo 1.

Para usar este website e completar o procedimento de solicitação, 
você deve concordar com os seguintes 「 Trâmite de Informações 
Pessoais」 e 「Termos de Uso do Website」. Favor observar que a 
organização pode alterar a 「Política de Privacidade」 e os 
「Termos de Uso do Website」 no Website sem aviso prévio, 
portanto, verifique as últimas Política de Privacidade e Termos de 
Uso do Website.
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Digite o ID do formulário 
de solicitação (23 dígitos) 
em dois lugares.

１

Registe o seu endereço de e-mail

申請書ID※必須
Requerimento do formulário de inscrição ID ※é obrigatório

交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)を入力してください。
Introduzir o ID de candidatura (23 dígito) encontrado no formulário de candidatura.
申請書IDに誤りがあると正しくカードが発行されませんので、お間違いのないよう入力してください。
Por favor, certifique-se de introduzir a identificação correcta do Formulário de Solicitação, pois uma identificação 
incorrecta poderá não resultar na emissão de um cartão correto.
※交付申請書のQRコードからアクセスされた場合は入力不要です。
※Não é necessário inserir dados se for acessado através do código QR do formulário de inscrição.
例)1234 5678 9012 3456 7890 123
Exemplo)1234 5678 9012 3456 7890 123

確認のため、もう一度入力してください。
Por favor, digite novamente para confirmar.

メール連絡用氏名※必須
nome de contato por e-mail ※Exigido

送信するメールの宛名に使用しますので、お名前(JIS第一水準漢字及びJIS第二水準漢字)を全半角50文字以内で入力してください。
Por favor digite o seu nome (em kanji JIS de primeiro nível e JIS de segundo nível) dentro de 50 caractéres de totalidade,
pois este será utilizado com o endereço de e-mail que nos enviar.
※同一メールアドレスを用いて複数の申請を行う場合は、メール連絡時に誰の申請かを区別できるお名前を入力してください。
※Se várias solicitações forem submetidas utilizando o mesmo endereço de e-mail, por favor introduza um nome que distinga
quem está a submeter a solicitação ao contactar-se com o endereço de correio electrónico.
例)番号太郎
Exemplo)BANGOU TAROU

※入力した値は「●」で表示されます。
※Os dados introduzidos são indicados por 「●」.

オンライン申請を行うため、メールアドレスの登録が必要となります。
Será necessário registar o seu endereço de e-mail o para completar a inscrição online.
登録いただきましたメールアドレスに、申請手続きのご案内メールを送信します。
Será enviado um e-mail solicitando o processo de inscrição para o seu endereço electrónico registado.

Insira as informações do seu endereço de e-mail

O ID do formulário de inscrição
está aqui no formulário .

Nome de contato.
※Utilizar esta informação ao 
enviar e-mails a partir deste site.

２
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連絡のつくメールアドレス(半角英数字100文字以内)を入力してください。
Por favor introduza um endereço de e-mail (até 100 caracteres alfanuméricos) onde o possamos contactar.
例)bangou-tarou@example.co.jp
Exemplo)bangou-tarou@example.co.jp
また、「@mail.net.kojinbango-card.go.jp」からのメールが受信できるよう、
ドメイン指定受信などのメールフィルタ設定を行ってください。
Além disso, configure as suas definições de filtro de endereço de e-mail, tais como recepção de domínio especificado, 
para que possa receber correio electrónico de 「@mail.net.kojinbango-card.go.jp」.

Digite o seu  endereço de 
e-mail em dois lugares.

３

画像認証※必須
Autenticação de imagem ※Exigida

確認のため、もう一度入力してください。
Por favor, digite novamente para confirmar.

メールアドレス※必須
endereço de e-mail ※Exigido

画像に表示された文字を入力してください。
Introduza os caracteres mostrados na imagem.
なお、表示される文字は、半角のアルファベット小文字(aからz)、数字を組み合わせた文字列となります。
Observe que os caracteres apresentados são uma combinação de letras minúsculas (de a à z) e números.
文字が読み取れない場合は、「更新」ボタンを押して画像を再読み込みしてください。
Se o texto não estiver legível, pressionar o botão 「Atualizar」 para recarregar a imagem.
例)123abc
Exemplo)123abc

Refresh 

Figuras 1 Moldura 1

Insira o texto apresentado 
na Fig. 1 na moldura 1.
※Se a imagem na Figura 1 
for difícil de ler, pressione 
o botão actualizar na 
Figura 2 para exibir uma 
imagem diferente.

Figuras 2

confirmação

５ pressionar

Retornar à tela anterior

４
atualizar
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Por favor, verifique as informações que você registrou.

Confirmar endereço de e-mail

Por favor, verifique se as seguintes informações estão corretas.

Se houver algum erro, pressione o botão 「Voltar à tela anterior」 para corrigi-lo.

formulário de solicitação ID

Por favor, verifique se você tem a identificação correta do Formulário de Solicitação, 
pois uma identificação incorreta não resultará na emissão de um cartão correto.

Verifique se é o mesmo que o ID do pedido (23 meio-dígitos) no formulário de solicitação.

Nome para contato por email

endereço de e-mail

Registro

Retornar à tela anterior

１

２ Pressione para ver a 
página seguinte.

Confirmação de registro de endereço de e-mail

Verifique se a 
informação 
que digitou 
estão corretas.
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登録したメールアドレスに認証番号が届きます。
Receberá um número de aprovação no seu endereço de e-mail cadastrado.

※回線状況によっては受信に時間を要します。
※O prazo para a recepção pode ser limitado em função das condições da 
rede.

※迷惑メールフォルダに振り分けされている場合がありますので、受信フォルダ
の確認をお願いします。
※Por favor, verifique a sua pasta da caixa de entrada, pois pode ter sido 
classificada como uma pasta de spam.

〃

Um e-mail foi enviado para seu endereço de e-mail cadastrado.

Por favor, siga as instruções no e-mail.

１ Pressione para 
fechar o visor.

※Se você não receber um e-mail, verifique os tópicos de perguntas frequentes（FAQ）
e recadastre-se no Passo 1 「Verifique os Termos de Uso」.

※ Pode levar algum tempo para receber e-mails devido às condições da rede e outros fatores.

fechar

Registro de endereço de e-mail concluído



Instruções da inscrição online

１ Quando receber a 
informação sobre o 
URL de registo da 
aplicação, pressione 
o URL para abrir a 
página da aplicação.

Quando a autenticação do dispositivo 
(Fig. 1) abrir, receberá uma notificação 
de número de autenticação (Fig. 2) 
para o endereço de e-mail registado, 
introduza o número de autenticação no 
quadro 1.

Moldura 1

３ precionar

Se o dispositivo de autenticação (Figura 1) 
abrir depois de pressionar o URL

※Por favor observar que se errar na introdução do código de 
verificação, terá de começar de novo a partir de 「Registar 
endereço de e-mail」.

importante

Prezado Sr.（a）●●

Centro de atendimento ao pedido de cartão de número pessoal

Continue a registrar suas informações cadastrais no URL abaixo.

※Se você acessar o URL do aplicativo usando um dispositivo ou navegador diferente do que quando você registrou seu endereço de e-mail, você receberá um 

número de autorização para o seu endereço de e-mail registrado para autenticação do dispositivo.

■A data de expiração do URL acima é até yyyy ano mm mês dd dia hh hora mm minuto.

Se a data de expiração tiver passado, favor registrar seu endereço de e-mail novamente.

■Este e-mail é enviado automaticamente pelo Centro de recepção do Formulário de Solicitação do Cartão do Número Pessoal.

■Este e-mail é apenas para divulgação.

Por favor, note que não poderemos responder a nenhuma pergunta.

■Se você não reconhecer este e-mail, por favor, exclua-o.

◇Contate-nos

Informações gerais Número de ligação gratuita

(gratuito)

Horário de atendimento (dias úteis)

(sábados, domingos e feriados públicos)

Figuras 1 

Figuras 2

Prezado Sr.（a）●●

Centro de recebimento do formulário de pedido de cartão do número pessoal

O seguinte número de licença deve ser digitado ao usar um dispositivo ou 
navegador diferente daquele usado ao registrar o endereço de e-mail.

Número de certificação

confirmação

Número de autenticação de registro

Número de certificação※Exigido

Favor digitar o número de identificação ( dígito ).

個人番号カード交付申請書受付センター

Centro de recebimento do formulário de pedido de cartão do número pessoal
【個人番号カード】認証番号のお知らせ
【Cartão do número pessoal】 Número de certificação

■上記認証番号の有効期限はyyyy年mm月dd日 hh時mm分までです。
■A data de expiração Número de certificação acima é até yyyyy ano mm mês dd 
dia hh hora mm minuto.
有効期限を過ぎた場合は、お手数ですが「【個人番号カード】申請情報登録URLのご案内」
Se a data de expiração tiver passado, favor entre em contato com o 「【Cartão de

本サイトは、個人番号カードのオンライン申請サイトです。
Este site é um site de aplicação online para cartões do número pessoal.

不正行為の防止のため、端末認証を行います。
A autenticação do dispositivo é usada para evitar fraudes.
登録いただいたメールアドレスに認証番号を送信しました。
O código de autorização foi enviado para seu endereço de e-mail cadastrado.
本画面を開いたまま、メールに記載の認証番号を確認し、お手続きを継続してください。
Mantenha esta janela aberta e confirme o código de autorização fornecido no e-mail para continuar 
com o procedimento.
※回線状況等によりメールの受信に時間を要する場合があります。
※Pode levar algum Tempo para receber e-mails devido às condições da rede e outros fatores.
なお、認証に3回失敗しますと申請取り消しになります。
Informamos que após três tentativas ineficazes da certificação, a solicitação será cancelada.
その場合、STEP1「利用規約の確認」から再度お手続きいただくことになります。
Em tal caso, você terá que passar pelo procedimento novamente a partir do PASSO 1 
「Verifique os Termos de Uso」.

A autenticação do terminal

２

個人番号カード交付申請書受付センター
Centro de atendimento ao pedido de cartão de número pessoal

【個人番号カード】申請情報登録URLのご案内
【Cartão do número pessoal】 URL de registro das informações da inscrição
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Registe a sua foto

Cadastre uma foto de seu rosto para ser impressa em seu cartão do número pessoal.

■顔写真アップロード対象者
■Carregue sua foto de rosto
・申請書ID：1234 5678 9012 3456 7890 123
・Formulário de solicitação ID: 1234 5678 9012 3456 7890 123
※交付申請書に記載の申請書IDと一致しているかお確かめください。
誤りがある場合、メールアドレス登録から再度お手続きをやり直してください。

※Por favor, certifique-se de que seu ID de aplicação corresponda ao ID de aplicação no formulário de aplicação.
Se houver um erro, favor refazer o procedimento novamente a partir do registro do endereço de e-mail.

■顔写真規格
■Padrões de fotografia Facial
・6ヶ月以内に撮影した写真（正面、無帽、無背景）
・Fotografias tiradas nos últimos seis meses (frente, sem chapéu, sem plano de fundo)
・明るく鮮明な写真
※顔写真規格の詳細については、こちらをご確認ください。

・fotografias claras e brilhantes.
※Para maiores informações sobre o padrão de fotografia facial, por favor clique aqui.

■アップロードファイル
■Upload do arquivo.
・ファイル形式 ：jpeg
・Formato do arquivo ：jpeg
・カラーモード ：RGBカラー（CMYKカラー等は不可）
・Modo de cor: cor RGB (cor CMYK, etc. não são aceitáveis)
・ファイルサイズ：20KB～7MB
・Tamanho do arquivo: 20 KB a 7 MB
・ピクセルサイズ：幅480～6000ピクセル、高さ480～6000ピクセル
※画像編集ソフトで加工された画像などは、受付できない場合があります。

・Tamanho do pixel: 480〜6000 pixels de largura e 480-6000 pixels de altura.
※Imagens que tenham sido processadas utilizando software de edição de imagens podem não ser aceitas.

■注意事項
■Observações
・アップロードに時間がかかる場合があります。完了するまで画面操作せずしばらくお待ちください。
・O carregamento pode levar algum tempo. Por favor, aguarde sem ativar a tela até que ela seja completada.
・背景に物、柄、影等がない、無地の背景の写真をご用意ください。
・Favor preparar fotos com fundo liso, sem objetos, moldes, sombras, etc. no fundo.
・当機構で顔写真のトリミング（切り抜き）を行いますので、顔が写真の中央に位置するようにし、
頭部や顔の輪郭が切れないようご注意ください。

・A organização （cortará） a foto, portanto, certifique-se de que o rosto esteja no centro
da foto e que a cabeça e os contornos faciais não sejam cortados.

Os registros de fotos incompletas estão aumentando, por favor veja aqui alguns erros comuns.
Nota） A cor de fundo da fotografia pode ser qualquer cor, mas se a cor de fundo for a mesma que a 
roupa ou o cabelo na cabeça, ou se o contorno da pessoa não estiver claro, a fotografia é considerada 
inadequada.

Registre sua foto
顔写真※必須
Fotografia do rosto ※Exigido
個人番号カードに印刷するご本人様の顔写真をアップロードし、「確認」ボタンを押してください。
Carregue uma foto sua para ser impressa em seu cartão de número pessoal e pressione o botão 「Confirmar」.

fazer upload

confirmação

１ Depois de tirar uma foto 
do seu rosto, pressione 
Upload e carregue a 
foto.

２ Pressione para ver a 
página seguinte.
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１ Verificar as fotos
carregadas.

３ Pressione para ver a página 
seguinte.

Pressione para refazer as fotos carregadas.

Por favor, verifique se a foto registrada é apropriada.

Exemplo de fotografia de rosto Foto carregada Girar à direita

Por favor, assinale os itens a seguir,e pressione o botão 「Registrar」.

A fotografia foi tirada nos últimos seis meses.

Frontal, sem chapéu, sem fundo.

Está de acordo com outros padrões de fotografia facial. Clique aqui para ver os padrões.

Registro

Retornar à tela anterior

Leia a confirmação e assinale um
tick nos três lugares□ se não 
houver discrepâncias.

Confirmação do registro da foto

顔写真が適切かどうかご確認のうえ、「登録」ボタンを押してください。
変更する場合は、「前の画面に戻る」ボタンを押してください。
登録された顔写真は、個人番号カードに合わせてサイズや印刷範囲の調整を行いますのでご了承ください。
Por favor, verifique se a foto é adequada de acordo com a sua preferência e pressione o botão 「Register」.
Para fazer mudanças, pressione o botão 「Voltar à tela anterior」.
Por favor, observe que o tamanho e a faixa de impressão da fotografia registrada será ajustada para caber no 
cartão de número pessoal.

Confirmação do registro da foto

２

Clique em 「Padrão correto para 
fotos do rosto」 para ver exemplos 

de fotografias não-defetivas do rosto.
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Digite as Informações sobre a aplicação

Digite as informações da aplicação e pressione o botão 「Confirmar」.

Registro de informações de aplicação
申請情報を入力してください。
Por favor digite as Informações sobre a aplicação.

生年月日 ※必須
Data de nascimento※Exigido

生年月日を和暦または西暦（半角数字）で入力してください。
Favor inserir sua data de nascimento em japonês ou ocidental (números ).
申請に使用する申請書IDが申請書ご本人様のIDかの確認に使用します。
Usa-se para verificar se o ID do pedido utilizado para o pedido é o próprio ID do solicitante.
また、申請内容に不備があり、再申請する際に必要となります。
Também é necessário caso o pedido esteja incompleto e você deseje fazer um novo pedido.
例）平成10年01月01日
Exemplo） 01/01/1998

Se você não deseja receber um certificado eletrônico, por favor selecione aqui

１ Selecione a sua data de nascimento a 
partir do pull-down



Instruções da inscrição online

電子証明書発行希望有無
Se você pretende ou não receber um certificado eletrônico

個人番号カードに氏名の点字表記をご希望の場合、「希望する」にチェックを入れてください。
Se você deseja ter seu nome em Braille em seu cartão de número pessoal, marque o campo 「Eu desejo」.
表記内容にご不明な点がある場合は、お住まいの市町村窓口にお問合せください。
Se você tiver alguma dúvida sobre as informações na tabela, favor entrar em contato com a secretaria municipal.

下記の【ご注意】を必ずご確認いただき、電子証明書の発行を受けないこととする場合は、
チェックボックスにチェックを入れてください。
Favor ler a 【Nota】 abaixo e assinalar o campo se você não desejar receber um certificado 
digital.
【ご注意】
【Atenção】
電子証明書は、コンビニ交付サービス、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログインのほか、

今後予定されている健康保険証利用やマイナポイントの利用など多様なサービスの提供に必要となります。
Certificados eletrônicos são necessários para serviços de entrega em lojas de conveniência, 
serviços de e-Tax e outras aplicações eletrônicas, login no Portal Myna, bem como para uma 
variedade de outros serviços, tais como o uso programado de cartões de seguro de saúde e 
Maina Pointo.

署名用電子証明書 不要
Certificado digital para assinatura Não é necessário
利用者証明用電子証明書 不要
Certificado digital para identificação do usuário Não é necessário

点字有無
Com ou sem braile

É necessário um certificado electrónico 
para a aplicação do Maina Pointo.

assinale um tick □ se não precisar 
de um certificado electrónico
※Não assinale um tick □ se 
pretende solicitar o Maina Pointo.

２

Desejar

Se você deseja que seu nome seja escrito em Braille, por favor selecione aqui

Não existem erros na solicitação acima.

confirmação

３

４

assinale um tick □ se preferir a 
atribuição de notação em Braille

Pressione para 
ver a página 
seguinte.

５

assinale um tick □
se não houver 
erros nas 
informações 
introduzidas ou 
seleccionadas em 
①②③



Instruções da inscrição online

１ Confira as 
informações 
às quais se 
submeteu o 
seu pedido.

Por favor, verifique as informações de inscrição que você inseriu.

Confirmação do registro das informações de inscrição

以下の内容に誤りがないかご確認ください。
Por favor, verifique se as seguintes informações estão corretas
顔写真を修正する場合は「顔写真登録に戻る」ボタンを押して、修正してください。
Se você deseja corrigir sua foto, pressione o botão 「voltar ao registro da foto」 para fazer isso.
生年月日、電子証明書発行希望有無、点字有無を修正する場合は「申請情報登録に戻る」ボタンを押して、修正してください。
Se você deseja corrigir sua data de nascimento, se deseja ou não receber um certificado eletrônico, ou se você 
tem ou não Braille, pressione o botão 「 Voltar ao registro de informações de aplicação」 para fazer a correção.

Confirmação de informações sobre a solicitação

署名用電子証明書 不要
Certificados digitais para assinatura Não é necessário
利用者証明用電子証明書 不要
Certificado digital para identificação do usuário Não é necessário

【ご注意】
電子証明書は、コンビニ交付サービス、e-Tax等の電子申請、マイナポータルへのログインのほか、
今後予定されている健康保険証利用やマイナポイントの利用など多様なサービスの提供に必要となります。
【Atenção】
Certificados eletrônicos são necessários para serviços de entrega em lojas de conveniência, serviços 
de e-Tax e outras aplicações eletrônicas, login no Portal Myna, bem como para uma variedade de 
outros serviços, tais como o uso programado de cartões de seguro de saúde e Maina Pointo.

２

Data de aplicação

formulário de solicitação ID

Nome para contato por e-mail

endereço de e-mail

Data de nascimento

se você deseja ou não obter um certificado eletrônico

Com ou sem braile

desejar

Registro

Regressar ao registro fotográfico

Voltar ao registro de informações de aplicação

Pressione para corrigir fotografias carregadas ou 
informações sobre a inscrição.

Se ①estiver correcto, 
pressione para a página 
seguinte.



Instruções da inscrição online

～ 申請完了 ～
pedido concluído

Prezado Sr.（a）●●

Centro de recepção de pedidos de cartões do número pessoal.

Solicitação recebida.

Após a verificação do pedido, é realizado o procedimento de emissão.

avor observar que o procedimento de emissão pode levar algum tempo.

Uma vez concluído o procedimento de emissão, seu município lhe enviará um aviso de emissão pelo correio.

※Se o pedido estiver incompleto, você será informado novamente por e-mail dentro de uma semana ou mais.

＜Contato＞

As seguintes informações são utilizadas para consultas relacionadas a este e-mail.

Formulário de solicitação ID

■Este e-mail é enviado automaticamente pelo Centro de Recepção do Formulário de Solicitação de Cartão do Número Pessoal.

■Este e-mail é apenas para divulgação.

Por favor, note que não poderemos responder a nenhuma pergunta.

■Se você não reconhecer este e-mail, por favor, exclua-o.

申請情報を登録しました。
Informações sobre aplicações registradas.
登録いただいたメールアドレスに、申請受付完了のお知らせメールを送信しましたのでご確認ください。
Favor verificar se foi enviado um e-mail para seu endereço de e-mail cadastrado informando que sua solicitação foi recebida.

Conclusão do registro de informações de inscrição

発行手続きにはしばらくお時間がかかりますのでご了承ください。
発行手続きが完了しましたら、お住まいの市区町村より交付通知書が発送されます。
不備があった場合はメールにて再度ご案内させていただきます。
Por favor, note que o procedimento de emissão pode levar algum tempo.
Uma vez concluído o procedimento de emissão, seu município lhe enviará um aviso de emissão.
Se houver alguma falha, nós o informaremos novamente por e-mail.

Pressione para fechar o visor.

Receberá um e-mail assim que a sua
candidatura tiver sido concluída.

fechar
１

個人番号カード交付申請書受付センター
Centro de atendimento ao pedido de cartão do número pessoal

【個人番号カード】申請受付完了のお知らせ
【Cartão do Número Pessoal】 Aviso de Conclusão da Solicitação de Registro.

O formulário de solicitação com o ID é utilizado 
para verificar detalhes incompletos e
o estado do pedido.Por favor, guarde-o em local 
seguro.


